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Interbestuurlijk Toezicht 

Geachte heer/mevrouw, 

In de brief van 12 september 2012 hebben wij u nader geïnformeerd over de ontwikkelingen rond 
de herziening van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna IBT). 

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is per 1 oktober 2012 in werking getreden, als vertaling 
van het IBT nieuwe stijl. Deze wet maakt een einde aan de vele regelingen voor specifiek 
toezicht die in de loop der jaren zijn ontstaan. Daardoor moet de bureaucratie, met de 
bijbehorende bestuurlijke drukte en de toezichtlasten, afnemen. Bovendien wordt helderheid 
geschapen over hoe het toezicht is geregeld, waarbij tegelijkertijd de beleidsvrijheid van 
overheden wordt gerespecteerd. 

Die herziening bevat een aantal veranderingen, zoals: 
vergroting toezichthoudende taak provincie; 
sobere invuling van de toezichttaak, gebaseerd op vertrouwen en risico's; 
sterkere nadruk op de horizontale verantwoording bij gemeenten; 
generieke toezichtinstrumenten in plaats van specifieke. 

Het betreft een belangrijke stelselwijziging, waarbij het enerzijds gaat om de horizontale 
verantwoording (college - raad) en anderzijds om het verticale toezicht (provincie - gemeente). 
Benadrukt wordt, dat het bij het IBT primair gaat om toezicht op de uitvoering door gemeenten 
van de hen bij wet opgelegde taken. Daarbij gaat het dus om toezicht achteraf. Het bevorderen 
van de kwaliteit vooraf is dan ook nadrukkelijk géén IBT. De vorming van de RUD's (Regionale 
Uitvoeringsdiensten) is een voorbeeld van het bevorderen van de kwaliteit aan het begin van het 
proces. 

In het verlengde van de brief hebben wij, evenals bij eerdere gelegenheden, samen met de VNG 
Gelderland op 21 maart jl. een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor Gelderse 
bestuurders. Hierbij zijn de uitdagingen die er liggen om de doelen van het nieuwe IBT te 
bereiken, besproken. Tevens zijn de achtergronden en doelen van het IBT nog eens toegelicht 
en is met de aanwezige deelnemers van gedachten gewisseld over de verdere vormgeving van 
IBT. Een verslag van de bijeenkomst treft u aan in de bijlage (bijlage 1). 
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Uitvoeringsprogramma IBT 
Inmiddels hebben wij een uitvoeringprogramma IBT opgesteld, met daarin onze keuzes voor de 
speerpunten van het IBT in Gelderland. Dit uitvoeringsprogramma is door ons college voorlopig 
vastgesteld. We willen u in de gelegenheid stellen uw reactie op dit programma kenbaar te 
maken, zodat dit kan worden meegenomen bij de definitieve vaststelling. In bijlage 2 vindt u het 
voorlopige uitvoeringprogramma. 
Invulling geven aan IBT nieuwe stijl zien wij als een gezamenlijke taak van provincie en 
gemeente, elk vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Het ontwerp-uitvoeringsprogramma bevat de concrete vertaling van onze visie. Het schetst de 
beleidskeuzes, die wij maken om het nieuwe IBT ook daadwerkelijk in te vullen conform de 
uitgangspunten sober, selectief, risicogericht en op afstand. 
In eerste instantie focussen wij ons risicogericht toezicht op een aantal domeinen, te weten: 
ruimtelijke ordening, bouwen, wonen en milieu, gemeentefinanciën, archief, huisvesting 
verblijfsgerechtigden, water, monumentenzorg en archeologie. 
Dat betekent ook dat wij voor andere wettelijke domeinen geen actief toezicht zullen uitoefenen. 
Wel is er altijd sprake van het piepsysteem. Dit betekent dat wij signalen en meldingen (van 
burgers, organisaties en media) over bijvoorbeeld eventuele taakverwaarlozing, zullen toetsen. 
Verder maken wij in het programma helder welke informatie wij van u verwachten, zodat wij het 
uitvoeringsniveau van de wettelijke taken kunnen beoordelen. Wat u vervolgens van ons mag 
verwachten in het proces van toezicht, hoe wij beoordelen en eventueel interveniëren, wordt 
eveneens in het uitvoeringsprogramma beschreven. 

Voor het helder maken van de toezichtsverhouding provincie - gemeente menen wij dat volstaan 
kan worden met het uitvoeringsprogramma IBT. Naar onze mening is er geen aanleiding om 
over te gaan tot het afsluiten van een convenant, een bestuursovereenkomst of tot het 
vaststellen van een provinciale informatieverordening. Dat zou ons inziens op gespannen voet 
staan met het centrale uitgangspunt van vertrouwen in de lokale overheden en met het doel 
vermindering van bestuurlijke en ambtelijke drukte als gevolg van informatielasten en -plichten. 

Beleidskaders voor IBT 
Om voor de praktijk nader houvast te bieden is door het Rijk, de VNG en het IPO een aantal 
kaders ontwikkeld. Die gaan zowel over inhoudelijke gebieden als over de toepassing van 
toezichtinstrumenten. Voor wat betreft de inhoud hebben wij ons beperkt tot kaders voor 
ruimtelijke ordening en archiefzorg. Deze specifieke kaders zijn inmiddels door ons vastgesteld. 
Het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' is in 2008 al vastgesteld. 
Daarnaast beschikken wij over twee algemene kaders, te weten voor indeplaatsstelling bij 
taakverwaarlozing (eveneens door ons vastgesteld) en voor schorsing en vernietiging (op 
rijksniveau vastgesteld). Dit zijn de twee generieke instrumenten, die wij als toezichthouder in 
laatste instantie hebben als uitvoering door de gemeentebesturen tekort schiet. Alle 
beleidskaders IBT kunt u raadplegen op de provinciale website www.qelderland.nl/ibt. 

Primair willen wij echter fungeren als uw bestuurlijke partner waar het gaat om het aanpakken 
van maatschappelijke opgaven en ambities. Dit geldt ook voor vraagstukken, die betrekking 
hebben op de kwaliteit van het openbaar bestuur of die te maken hebben met de uitvoering van 
wettelijk opgedragen taken door lokale overheden. 

Horizontale verantwoording 
Om de doelstellingen van het IBT nieuwe stijl te behalen, is het belangrijk dat de 
verantwoording zoveel mogelijk transparant en openbaar is en dat de gemeenteraad 
controleert of de wettelijke taken juist worden uitgevoerd. Dit is niet nieuw. Met de 
dualisering van de gemeentewet is de controlerende rol van de raad al een belangrijk 
onderdeel van de verantwoordingsstructuur van de gemeente. Juist met de wijzigingen in 
het toezicht wordt er nu gerekend op de kracht van de controlerende rol van de raad. 

2 



provincie 

GELDERLAND 

Uitgangspunt is, dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de betreffende 
taakuitvoering en dat het primair aan de gemeenteraad is om daarop toe te zien en 
daarover het college zich te laten verantwoorden. Vervolgens is het aan uw college om ook 
concreet te faciliteren, dat controle door de raad kan plaats vinden. De provincie vertrouwt 
erop, dat de gemeenteraad haar controlerende rol adequaat vervult, waar het de uitvoering 
door de gemeente van de wettelijk opgelegde taken betreft. 

Toezichtinformatie 
Elke toezichthouder heeft informatie nodig om zijn toezichtstaak te kunnen uitvoeren. Ook de 
provincie als toezichthouder heeft informatie nodig. Graag willen wij met u nadere afspraken 
maken over de informatieverstrekking (aard informatie, frequentie, wijze van verstrekking e.d.). 
In diverse wetten is vastgelegd dat de provincie geïnformeerd moet worden. De wet RO en 
WABO verplicht gemeenten bijvoorbeeld om een jaarverslag te maken over programmering, 
handhaving etc. 

Wij willen samen met u inzetten op de ambitie om een zo doelmatig mogelijke uitwisseling van 
informatie mogelijk te maken. Dit bereiken we door het gebruik van de site 
Waarstaatjegemeente.nl. Wij verwachten dat dit de administratieve drukte vermindert. Deze 
website is ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en 
gebruikmaking van de website is gratis. De website bevat voor de verschillende 
toezichtgebieden vragenlijsten. Bedoeling is dat gemeenten de lijsten invullen en dat wij als 
toezichthouder de benodigde toezichtinformatie daarvan afplukken. Wanneer uw gemeente deze 
methode gebruikt, past de informatie die we krijgen in de vraag die wij als toezichthouder 
hebben. Wij gaan er vanuit dat die informatie ook bekend is bij uw gemeenteraad. Met deze 
informatie starten wij ons toezichtproces en komen wij tot een beoordeling van de uitvoering per 
taak. Ook zal dit ons in staat stellen per gemeente een totaalbeeld te vormen voor de wettelijke 
taken. 

Voor de verstrekking van informatie hebben wij in ons ontwerp-uitvoeringsprogramma IBT 
spelregels geformuleerd, vooral ook om bestuurlijke en ambtelijke drukte zoveel mogelijk te 
beperken. Het begrip 'éénmalige informatieuitvraag' is dan ook één van de uitgangspunten van 
ons beleid. 

Reacties en reactietermijn 
Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het ontwerp-uitvoeringsprogramma. Vindt u het werken met 
een uitvoeringsprogramma zoals door ons voorgelegd voldoende? Of is er bij u behoefte om, 
naast het programma, een convenant/bestuursovereenkomst tussen gemeente en provincie af te 
sluiten over de toepassing van IBT? Waarom wel/niet. Andere opmerkingen en aanvullingen op 
het uitvoeringsprogramma zijn eveneens welkom. 

Graag ontvangen wij uw reacties en meningen, gericht aan ons college van Gedeputeerde 
Staten, uiterlijk 28 juni aanstaande. Ook verzoeken wij u, wellicht ten overvloede, hierbij zo 
mogelijk de mening van uw gemeenteraad te betrekken. Een afschrift van deze brief en de 
bijlagen hebben wij aan de gemeenteraad gericht. 

Wij zijn overigens graag bereid om, mocht daartoe de wens of behoefte bestaan binnen uw 
college en/of gemeenteraad, in samenspraak met u en eventueel samen met VNG / KING een 
nadere voorlichting voor uw gemeente te verzorgen, al dan niet samen met één of meer andere 
gemeenten. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw J. Hollebrandse - Kemp (tel. 088-
8807652 / j.hollebrandse@gelderland.nl). 
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Tot slot 
Wij benadrukken dat de ontwikkeling van het nieuwe IBT zeker nog niet af is. Wij willen daarmee 
dit jaar samen met u verder gaan. Behalve dat wij u vragen om een reactie op ons ontwerp-
uitvoeringsprogramma, willen we te zijner tijd op basis van de gezamenlijk opgedane 
praktijkervaringen graag met u evalueren. In overleg met VNG Gelderland zullen wij daarover 
nadere afspraken maken. 

Voor meer informatie over IBT hebben wij bij dit schrijven een exemplaar gevoegd van het 
Handboek Wet revitalisering generiek toezicht (bijlage 3). 

Ook kunt u de volgende websites raadplegen: 
VNG dossier Interbestuurlijk Toezicht: 
http://www.vnq.nl/onderwerpenindex/bestuur/interbestuurliik-toezicht 
Ministerie van BZK over Interbestuurlijk Toezicht: 
http://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/qemeenten/interbestuurliik-toezicht 
Waarstaatjegemeente (onderdeel toezichtinformatie): 
http://waarstaatieqemeente.nl/index.php?id=toezichtinformatie 
Website provincie Gelderland met betrekking tot IBT: 
http://www.qelderland.nl/ibt 

Wij zien uw reacties met bijzondere belangstelling tegemoet en wensen uw college en uw 
gemeenteraad veel succes bij het oppakken en invullen van het nieuwe Interbestuurlijke 
Toezicht. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

\ 

Commissaris secretaris 
van de Koningin 

bijlagen: 
1. Verslag IBT-bijeenkomst 21 maart 2013 te Arnhem 
2. Ontwerp-uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 
3. Handboek Wet revitalisering generiek toezicht 
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kopie + bijlagen: 
- gemeenteraad 



VERSLAG "VERTROUWEN EN VERANTWOORDING - BIJEENKOMST VOOR GELDERSE 
GEMEENTEN OVER HET NIEUWE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT IN GELDERLAND" 

21 maart 2013 

Inleiding 

Op 21 maart 2013 vond in het gemeentehuis van Arnhem een 
bijeenkomst plaats over het nieuwe Interbestuurlijk Toezicht (IBT). De 
bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Gelderland en 
VNG Gelderland. Het doel van de samenkomst was om de 
deelnemers te informeren over het vernieuwde Interbestuurlijk 
Toezicht en wat dat betekent voor gemeenten. 

Na de inleiding van Frans de Lange (voorzitter VNG Gelderland) 
vertelde Gedeputeerde Jan Markink over de achtergronden en doelen 
van het nieuwe IBT. Daarbij kwam ook aan bod op welke manier de 
provincie Gelderland dit wil gaan vormgeven en wat er van 
gemeenten wordt verwacht. 

Na het plenaire gedeelte splitsten de deelnemers zich op in drie 
workshops. 

Workshops 

Workshop 1: HORIZONTALE VERANTWOORDING BINNEN GEMEENTEN: ZELFDE ROL, 
NIEUWE HOUDING? 
Gespreksleider: Henk Westra, griffier gemeente Zevenaar en wethouder gemeente Doesburg 

Het nieuwe Interbestuurlijk Toezicht (IBT) gaat ervan uit dat de gemeenteraad het eigen college 
controleert op de uitvoering van de wettelijke medebewindstaken. De provincie baseert zich 
vervolgens op de openbare informatie, die het college aan de raad heeft verstrekt. Maar hoe 
krijgt de raad goed inzicht om haar controlerende taak waar te kunnen maken? Hoe geven B&W 
tijdig het juiste inzicht aan de raad gelet op haar verantwoordings- en informatieplicht? Hoe 
versterk je de horizontale verantwoording en welke houding en bestuurscultuur vraagt dat van 
het college en van raadsleden? 

Gespreksleider Henk Westra gaf aan het einde van de workshop een korte samenvatting van de 
belangrijkste items en vragen die aan de orde waren geweest: 

• De raad is als hoogste bestuursorgaan verantwoordelijk. 
• Oproep aan provincie om met een handreiking/tools te komen voor gemeenten. 
• Gemeenteraad is geen onbezoldigd toezichthouder van de provincie. 
• Hoe operationaliseert de provincie de kwaliteitscriteria? 
• Is informatie via www.waarstaatjegemeente.nl voldoende om toezichttaak uit te voeren? 
• Wat is nut en noodzaak van IBT? Gemeenten kunnen dit nog niet goed duiden. 
• Meer voorlichting over IBT. Het gepresenteerde model wordt als groeimodel gezien. 

Workshop 2: INFORMATIERELATIE GEMEENTEN - PROVINCIE: WAT EN HOE? 
Gespreksleider: Hanneke Balk, secretaris VBG (Vereniging Brabantse Gemeenten) en 
bestuurslid VNG 

In de workshop hebben Wilco Vink (Provincie Noord-Brabant) en Dicky van Keulen (Provincie 
Overijssel) een presentatie gehouden over de manier van samenwerken tussen gemeenten en 
provincie in hun eigen provincie. 
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De Provincie Noord-Brabant 
raadpleegt alleen de 
informatieuitwisseling tussen het 
college van B&W en de Raad. De 
Provincie Overijssel heeft daarentegen 
gekozen voor een 
bestuursovereenkomst met de 
gemeenten. De bestuursovereenkomst 
is afgesloten met het college van B&W 
van de Overijsselse gemeenten. Hierin 
hebben zij afspraken gemaakt over de 
informatieuitwisseling. In de workshop 
was een voorkeur te bemerken voor 
het Overijsselse model. De Provincie 

Gelderland heeft in eerste instantie gekozen om uit te gaan van vertrouwen en, naast het 
Uitvoeringsprogramma, geen convenanten of overeenkomsten af te sluiten met gemeenten. 

Workshop 3: HORIZONTALE VERANTWOORDING TUSSEN COLLEGE EN RAAD: 
WAARSTAATJEGEMEENTE.NL ALS HULPMIDDEL 
Gespreksleiders: Chris Vast (KING) en Joram Verspaget (VNG) 

De workshop begon met een 'line up' van de deelnemers met behulp van het antwoord op de 
vraag: hebt u wel of geen vertrouwen (of daar tussenin) in de ontwikkeling van de lokale 
horizontale verantwoording van de uitvoering wettelijke taken? Al met al was het beeld hiervan 
redelijk bemoedigend. 
Chris Vast (KING) en Joram Verspaget (VNG) leidden kort het nieuwe IBT in. Dat het zich 
onderscheidt van nalevings- en uitvoeringstoezicht en hoe het 1e lijns- en 2e lijnstoezicht binnen 
de 'controletoren' moeten worden geduid. Daarna brengen zij in beeld hoe 
waarstaatjegemeente.nl van de 'kerstboom' van informatieuitvragen van nu, een centraal en 
eenmalig uitvraagportaal kan maken. 
De discussie richt zich sterk op het scherp krijgen van verantwoordelijkheden en de borging van 
een doelmatig proces. Bijvoorbeeld het met verschillende partijen afstemmen van de momenten 
dat informatie wordt geleverd. Ook de KPI's zelf, wat betreft zeggingskracht en aantal (200 
volgens een ruwe schatting), kunnen nog nadere afstemming vragen. 
Het informatie- en verantwoordingsproces moet binnen de gemeente goed worden geregeld. Dat 
is een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Gesuggereerd wordt om binnen de 
organisatie een onafhankelijke 'compliance officer' verantwoordelijk te maken voor een 
onafhankelijk proces. Informatie die naar de raad en/of naar waarstaatjegemeente.nl gaat moet 
bestuurlijk geaccordeerd zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus bij het college. Om het 
college ook in zijn rol te zetten in relatie tot het nieuwe IBT, helpt het als het college ook de 
geadresseerde partij is en als communicatie over het onderwerp gepaard gaat met een concrete 
vraagstelling. Dit wordt cruciaal geacht om doelen te bereiken: een uitdaging voor VNG en IPO 
om daar (nog) meer op in te zetten. 
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